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Descoperă
o nouă forță electrică
Bucură-te de experiența unei forțe uluitoare. 
Intră în noua eră a performanței, designului și a 
capacităților crossoverului coupé 100% electric.
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Putere Inteligentă Indiferent de versiunea ARIYA pe care o alegi, 

experiența la volan este lină, silențioasă și extrem de puternică, 

datorită tehnologiilor Nissan - dovedite și în continuă evoluție - 

pentru baterii și grup motopropulsor pentru vehiculele electrice. 

Integrare Inteligentă ARIYA se conectează perfect la lumea ta în 

numeroase moduri, funcționând în armonie cu locuința inteligentă 

și cu dispozitivele tale inteligente, simplifi când condusul, programul 

zilnic și viața mai mult ca niciodată.

Condus Inteligent Cu tehnologiile de ghidare ProPILOT*, ARIYA îți 

insufl ă o mai mare conștiință a condusului. Fie că monitorizează și se 

pregătește pentru condițiile de drum de la următoarea curbă, fi e că 

îți permite să adopți modul croazieră pe autostradă sau să parchezi 

hands-free, ARIYA îți arată cum este să ai o tehnologie excelentă de 

partea ta.

*ProPILOT este disponibil pentru o gamă limitată de versiuni. ProPILOT este o tehnologie avansată de asistenţă pentru șofer dar nu poate preveni 
coliziunile. ProPILOT necesită atenţia şoferului fiind proiectat ca un sistem “Eyes on/ Hands On” de asistenţă numai pentru autostrăzi (sensuri 
de deplasare separate prin bariere). Este responsabilitatea șoferului să fie atent, să conducă în siguranţă, să respecte limitele de viteză, să 
adapteze viteza la condiţiile de drum și să menţină în orice moment controlul asupra autovehiculului.

Nu trebuie să te bazezi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele sisteme să nu poată funcţiona în orice condiţii și 
circumstanţe. Există limitări datorate vitezei sau altor elemente.  Pentru termeni și condiţii referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi 
un partener autorizat Nissan.

N I S S A N  I N T E L L I G E N T  M O B I L I T Y

Simte-te super-inteligent, super-conectat, super-uman
Pășește în lumea ARIYA și nu vei mai dori să o părăsești vreodată. Mai mult decât un crossover coupé 100% electric, 

ARIYA reprezintă cea mai pură expresie a mobilității inteligente Nissan.
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Consolă centrală culisantă electric & Spațiu central de depozitare fl exibil cu masă cu tavă* ARIYA 

te invită să utilizezi interiorul automobilelor în noi moduri. Remodelează-ți spațiul cu consola centrală 

culisantă electric, care se deplasează în față și în spate prin apăsarea unui buton. Ai ceva de lucru? 

Deschide spațiul central de depozitare fl exibil care îți dezvăluie o masă cu tavă ce funcționează ca un 

suport perfect pentru laptop.

Iluminare ambientală O bandă de lumină LED strălucitoare subliniază interiorul rafi nat al ARIYA.

Podea plană Noua platformă EV a ARIYA permite o podea complet plană – ceea ce face ca habitaclul 

său elegant să fi e uimitor de spațios și primitor.

*Caracteristici disponibile în funcţie de versiune, ca dotare standard sau numai ca opţiune (la un cost suplimentar).

D E S I G N  I N T E R I O R  I N O V A T O R

Pășește într-un living de lux care ajunge de 
la zero la 100 km/h în 5,1 secunde
Cu o podea plană și o senzație relaxantă de spațiu, acesta este un stil complet nou de interior al unei mașini. 

Este, de asemenea, un paradox perfect executat – un interior spațios și relaxant care este la fel de confortabil 

când vehiculul este staționat sau în mișcare. Scaunele Zero Gravity oferă susținerea optimă pentru condusul 

dinamic și de înaltă performanță al vehiculului electric, dar și confortul necesar pentru a petrece mai mult 

de câteva minute de pauză la staționare. Bine ai venit într-un interior unic. Bine ai venit la ARIYA.
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I N T E R F A Ț Ă  D E  U L T I M Ă  G E N E R A Ţ I E  P E N T R U  Ș O F E R

Tehnologie care se conectează 
la simțurile tale
Sunt șanse mari să nu fi  experimentat niciodată ceva asemănător cu ARIYA. Comenzile se aprind imediat 

ce sunt apăsate, răspund tactil și apoi se estompează, până ce aproape dispar în interiorul cu design 

senin al ARIYA. Interfața de afi șaj integrată dispune de ecrane late duale, care oferă o vizibilitate uluitoare 

și sunt ușor de utilizat. Comunicarea este perfectă datorită controlului vocal de ultimă generație. Iar 

planifi catorul inteligent de rute te ajută să fi i întotdeauna pe drumul cel bun și la timp.

Comenzi 
tactile

haptice

Interfață de afi șaj 
integrată

Comenzi 
vocale

Planifi cator 
inteligent 

de rute

Pentru a utiliza serviciile NissanConnect ai nevoie de un cont de utilizator NissanConnect și trebuie să te înregistrezi și 
să te conectezi la aplicaţia NissanConnect Services cu numele tău de utilizator și parola ta. Pentru a utiliza aplicaţia 
gratuită NissanConnect Services, ai nevoie de un smartphone cu un sistem de operare compatibil iOS sau Android și 
de o cartelă SIM cu opţiunea de date cu un contract de telefonie mobilă existent sau separat între tine și furnizorul tău 
de servicii de telefonie mobilă. Toate serviciile sunt condiţionate de acoperirea reţelei de telefonie mobilă.
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T R A C Ț I U N E A  I N T E G R A L Ă  E - 4 O R C E  C U 
M O T O R  D U B L U

Gravitația și-a găsit în sfârșit 
perechea
Tehnologia e-4ORCE de tracțiune integrală cu motor dublu a 

ARIYA oferă mai mult decât o forță impresionantă și senzații 

intense. e-4ORCE găsește în mod constant un echilibru de 

mișcare bine ponderată pentru o rulare lină uimitoare în trafi c 

și un control de precizie pe drumurile difi cile.

ARIYA se mișcă cu o putere și rapiditate fără efort. Ai nevoie să 

accelerezi rapid? e-4ORCE răspunde aproape silențios, propulsând 

ARIYA la viteza dorită printr-o forță și un echilibru remarcabile.

Cu o distribuție a greutății de 50/50 și capacitatea de a regla cu 

fi nețe frânarea și accelerarea pe fi ecare dintre cele patru roți ale 

ARIYA, e-4ORCE inspiră încredere, în orice condiții climatice. 
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*ProPILOT este disponibil pentru o gamă limitată de versiuni și doar pentru 
transmisia automată.
ProPILOT este o tehnologie avansată de asistenţă pentru șofer dar nu poate 
preveni coliziunile. ProPILOT necesită atenţia şoferului fiind proiectat ca un
sistem “Eyes on/ Hands On” de asistenţă numai pentru autostrăzi (sensuri de
deplasare separate prin bariere).
Navi-Link permite recunoașterea indicatoarelor rutiere, dar poate să nu
detecteze și să citească toate semnele de circulaţie în toate condiţiile. Șoferul 
trebuie să fie atent la toate indicatoarele și să respecte legile de circulaţie.
Este responsabilitatea șoferului să fie atent, să conducă în siguranţă și să
menţină în orice moment controlul asupra autovehiculului.
Pentru detalii, te rugăm să consulţi manualul de utilizare.

**Caracteristici disponibile în funcţie de versiune, ca dotare standard sau 
numai ca opţiune (la un cost suplimentar).

Nu trebuie să te bazezi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil 
ca unele sisteme să nu poată funcţiona în orice condiţii și circumstanţe. Există 
limitări datorate vitezei sau altor elemente. Pentru termeni și condiţii referitoare 
la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi un partener autorizat Nissan.

T E H N O L O G I I  P E N T R U  A S I S T E N Ț Ă  L A  C O N D U S

Condusul nu trebuie să fi e 
ceva complicat
Nissan ARIYA utilizează tehnologii inovatoare pentru a te ajuta în 

momentele mai  solicitante ale condusului, astfel încât să ajungi 

la destinație mai relaxat. Tehnologiile de asistență pentru șofer îți 

oferă diferite niveluri de control.

ProPILOT* cu Navi-link urmărește fl uxul trafi cului, te menține 

centrat pe banda de circulație și utilizează sistemul de 

cartografi ere pentru a anticipa ieșirile de pe autostradă și curbele.

Parchează ușor apăsând butonul ProPILOT Park**. Nissan ARIYA 

va prelua controlul volanului, al accelerației, al frânelor și al 

schimbătorului de viteze.

(1)Afișajul de tip Head-Up proiectează informaţii cheie pe parbriz, astfel încât 
să le poţi avea în faţa ochilor, menţinându-ţi întreaga atenţie la drum.

(2)Caracteristici disponibile în funcţie de versiune, ca dotare standard sau numai 
ca opţiune (la un cost suplimentar).

(3)Apple CarPlay® și Android Auto sunt disponibile gratuit și în funcţie de versiune 
și/sau nivel de echipare. Pentru mai multe informaţii, te rugăm să contactezi 
un partener autorizat Nissan.

(4)Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte 
ţări. Android Auto și sigla Android Auto sunt mărci comerciale ale Google LLC.

T E H N O L O G I I  P E N T R U  C O N F O R T

Pasiunea noastră este să-ți 
simplifi căm viața
ARIYA a simplifi cat experiența modernă a condusului, a distilat-o 

și a rafi nat-o până la cea mai pură formă. Ai nevoie de informații? 

Afi șajul de tip Head-Up de pe parbriz(1)(2) plasează datele referitoare 

la condus chiar în dreptul ochilor tăi. Ai nevoie de încărcare? 

Smartphone-ul tău compatibil se încarcă wireless(2). Îți lipsesc 

aplicațiile preferate? Nu te îngrijora, ARIYA este compatibil cu Apple 

CarPlay®(3)(4) și Android Auto™(3)(4). 
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PACHET STILIZARE EXTERIOARĂ PREMIUM

A- Ornament față 
B- Ornament spate

Disponibil în trei colori: Satin Chrome, Dark Satin 
Chrome și Copper. 

PACHET PROTECȚIE INTERIOARĂ PREMIUM

C- Covorașe exclusive

Covorașe de calitate superioară, cu simbolul unic 
ARIYA și cu design dintr-o singură bucată pentru 
întreaga lățime.

D- Protecție de portbagaj reversibilă

O față din velur rezistent la uzură, cealaltă față din 
cauciuc ușor de curățat.

PACHET TRACTARE

E- Bară de remorcare detașabilă + TEK (7/13 pini)

Capacitate maximă de remorcare de 750kg pentru 
versiunile 2WD, respectiv 1500kg pentru versiunile 
e-4ORCE.

PACHET EXPLORER

F- Bare transversale

Suport schiuri
Portbagaj de acoperiș
Suport de acoperiș pentru bicicletă

KIT PORTBAGAJ

G- Protecție prag

Pragul portbagajului ARIYA este protejat atât la 
încărcarea cât și la descărcarea bagajelor. 

H- Suport in-car

Cu greutate mică și ușor de instalat, acest suport 
detașabil îți păstrează bagajele și alte obiecte în 
siguranță în portbagaj.

B-ORNAMENT SPATE

A-ORNAMENT FAȚĂ

Mai confortabil.
Mai capabil. Mai aproape 
de esența ta.
Alege dintr-o gamă largă de accesorii originale pentru 

a-ți îmbunătăți stilul și pentru a proteja ARIYA. 

De la bara de remorcare la ornamente de stilizare, 

covorașe exclusive și multe alte elemente menite să 

accentueze designul unic al ARIYA și sentimentul de lux.
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Patru versiuni unice ale ARIYA care 
transformă complet condusul
Frumusețea ARIYA nu este doar la suprafață. Este un crossover 

coupé 100% electric, disponibil în patru personalități distincte, care 

se adresează către patru tipuri diferite de șoferi. Fie că îți dorești o 

experiență a condusului plină de entuziasm, capabilități demne de 

aventură, autonomie pe distanțe lungi sau orice combinație între 

acestea, există o versiune ARIYA care ți se potrivește.

Alege versiunea 
ARIYA 
care ți se potrivește 
cel mai bine *Cifrele privind autonomia vehiculului sunt obţinute prin teste 

de laborator în conformitate cu legislaţia UE și sunt destinate 
comparaţiei între diferitele tipuri de vehicule. Informaţiile nu
se referă la un anumit vehicul individual și nu constituie parte 
a ofertei comerciale. Cifrele pot să nu reflecte rezultatele în
condiţii reale . Echipamentele opţionale , accesorii le ,
întreţinerea, stilul de condus dar şi alţi factori de natură non-
tehnică precum condiţiile meteorologice pot afecta rezultatele
oficiale. Cifrele prezentate au fost obţinute în condiţiile de
testare WLTP.

TRACȚIUNE FAȚĂ
ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Capacitate baterie Capacitate baterie

63 kWh 87 kWh
Autonomie WLTP ciclu 
combinat

Autonomie WLTP ciclu 
combinat

până la 360 km* până la 500 km*
Accelerație [0-100 km/h]
și viteză maximă

Accelerație [0-100 km/h]
și viteză maximă

7,5 s - 160 km/h 7,6 s - 160 km/h
Putere și cuplu Putere și cuplu

160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm
Puterea maximă de încărcare Puterea maximă de încărcare

AC 7,4 kW (opțional 22 kW) /
DC 130 kW

AC 22 kW / DC 130 kW

TRACȚIUNE INTEGRALĂ CU MOTOR DUBLU
ARIYA e-4ORCE 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh 

PERFORMANCE
Capacitate baterie Capacitate baterie

87 kWh 87 kWh
Autonomie WLTP ciclu 
combinat

Autonomie WLTP ciclu 
combinat

până la 460 km* până la 400 km*
Accelerație [0-100 km/h]
și viteză maximă

Accelerație [0-100 km/h]
și viteză maximă

5,7 s - 200 km/h 5,1 s - 200 km/h
Putere și cuplu Putere și cuplu

225 kW - 600 Nm 290 kW - 600 Nm
Puterea maximă de încărcare Puterea maximă de încărcare

AC 22 kW / DC 130 kW AC 22 kW / DC 130 kW
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DIMENSIUNI

EXTERIOR
Hayon cu acționare electrică mâini-libere Hayon cu acționare electrică mâini-libere Plafon panoramic cu trapă

Proiectoare de ceață și lămpi spate cu LED Faruri adaptive, cu reglare automată a unghiului  
de înălțime Emblemă „e-4ORCE” (1)

Semnalizatoare secvențiale, față și spate

CONFORT
Moduri de conducere multiple Moduri de conducere multiple Consolă centrală culisantă electric

Sistem audio cu funcție DAB și 6 difuzoare Sistem audio BOSE® cu funcție DAB Oglinzi exterioare reglabile electric și cu înclinare la 
deplasarea în marșarier

Volan încălzit Volan încălzit
Parbriz încălzit Parbriz încălzit
Scaune față încălzite Scaune față ventilate și scaune spate încălzite
Reglare electrică pe 6 direcții pentru scaun șofer și 
pasager făță

Reglare electrică pe 8 direcții și cu memorie pentru 
scaun șofer și pasager făță

Volan reglabil în profunzime și pe înălțime Volan cu reglare electrică în profunzime și pe înălțime, 
cu memorie

TEHNOLOGIE
Display dual TFT de 12,3" de tip monolit Display dual TFT de 12,3" de tip monolit Afișaj pe parbriz
e-Pedal (sistem pedală unică accelerare/frânare 
electronică) e-Pedal (sistem pedală unică accelerare/frânare electronică) Sistem parcare automată ProPILOT Park

Sistem de control vocal încorporat -Nissan Voice 
Control și Amazon Alexa®(2)

Sistem de control vocal încorporat -Nissan Voice 
Control și Amazon Alexa®(2)

Încărcător wireless Încărcător wireless
Compatibilitate Apple CarPlay®(3) wireless și Android 
Auto™(3) cu cablu

Compatibilitate Apple CarPlay®(3) wireless și Android 
Auto™(3) cu cablu

Sistem de asistență la parcare cu vedere 360° 
-Intelligent Around View Monitor

Sistem de asistență la parcare cu vedere 360° 
-Intelligent Around View Monitor

Oglindă retrovizoare interioară fără ramă, cu reglare 
automată anti-orbire Oglindă retrovizoare interioară inteligentă

Cheie inteligentă Cheie inteligentă avansată cu memorie

SIGURANȚĂ
Pachet de siguranță cu sisteme avansate de asistență 
la condus

Pachet de siguranță cu sisteme avansate de asistență 
la condus

ProPILOT cu Navi-Link ProPILOT cu Navi-Link

ÎNCĂRCARE
Pompă de căldură pentru încălzire rapidă Pompă de căldură pentru încălzire rapidă Încărcător on-board de 22 kW (4)

Cablu de încărcare Mode 2 Cablu de încărcare Mode 2
Cablu de încărcare Mode 3 Cablu de încărcare Mode 3

(1) Numai pentru versiunile ARIYA e-4ORCE 87kWh EVOLVE și PERFORMANCE.  (2) Amazon, Alexa și toate mărcile conexe sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale filialelor sale.  
(3) Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte ţări. Android Auto și sigla Android Auto sunt mărci comerciale ale Google LLC.  (4) opțional pentru 
versiunea ARIYA 63kWh ADVANCE

  DOTĂRI STANDARD  

Alege versiunea ARIYA
Versiunile prezentate mai jos reflectă tot ce 
are ARIYA mai bun de oferit.

TRACȚIUNE FAȚĂ TRACȚIUNE FAȚĂ TRACȚIUNE INTEGRALĂ CU MOTOR DUBLU
ARIYA 63kWh  

ADVANCE
ARIYA 87 kWh  

EVOLVE
ARIYA e-4ORCE 87 kWh  

EVOLVE
ARIYA e-4ORCE 87 kWh  

PERFORMANCE

JANTE

TAPIȚERII

A: Lungime: 4.595m
B: Ampatament: 2.775m
C : Lățime: 1.850m
D: Înălțime: 1.660m

Tapițerie textil,  
parțial PVC  

BLACK

Tapițerie tip Suede,  
parțial PVC  

BLACK

Tapițerie tip Suede,  
parțial PVC  
LIGHT GREY

Tapițerie piele 
Premium moale 

matlasată 
BLUE

ARIYA 63 kWh ADVANCE STANDARD – – –

ARIYA 87 kWh EVOLVE – STANDARD OPȚIONAL OPȚIONAL

ARIYA e-4ORCE 87 kWh EVOLVE – STANDARD OPȚIONAL OPȚIONAL

ARIYA e-4ORCE 87 kWh PERFORMANCE – – – STANDARD

aliaj 19"  
cu capace aero

aliaj 20"  
cu capace aero

ARIYA 63 kWh ADVANCE STANDARD –

ARIYA 87 kWh EVOLVE STANDARD OPȚIONAL

ARIYA e-4ORCE 87 kWh EVOLVE STANDARD OPȚIONAL

ARIYA e-4ORCE 87 kWh PERFORMANCE – STANDARD
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AURORA GREEN
VS - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
P - KBY

UN TON DE CULOARE DOUĂ TONURI DE CULOARE

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

TINTED RED
M - XGD

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Alege ARIYA dintr-un 
spectru de nuanțe 
sofi sticate
Cu o gamă de 10 culori, dintre care șase sunt în două 

tonuri, poți alege modelul ARIYA care se potrivește 

stilului tău. Plafonul iconic negru perlat  îi conferă 

ARIYA și mai multă prezență, eleganță și atitudine de 

fi ecare dată când pornești la drum.

VS: Vopsea Specială - M: Metalizat - P: Perlat

Plafon negru perlat disponibil cu următoarele culori de caroserie:
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Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility te poartă cu un pas înainte. Către vehicule care 

se transformă într-o extensie a ta, ajutându-te să vezi mai mult și să simți mai mult, 

reacționează cu tine și, uneori, chiar în locul tău. Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility 

sunt concepute pentru un viitor mai bun – transferându-ne într-o lume care este mai 

sigură, mai sustenabilă și mai incitantă.

Lasă-te pătruns de noua experiență Nissan ARIYA pe: www.nissan.ro
Urmărește Nissan ARIYA pe Facebook, Tweeter și Youtube.
S-au depus toate eforturile pentru ca această broșură să fie corectă la momentul publicării ei (Mai 2021). Această broșură a fost produsă 
folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziții. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europe 
își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile vehiculele descrise și prezentate în această publicație. Partenerii autorizați 
Nissan vor fi informați despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informații actualizate, te rugăm să te 
adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor procesului de tipărire folosit, imaginile prezentate în această broșură 
pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii.
Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parțială a acestei broșuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă. Această 
broșură este realizată din hârtie fără clor - broșura ARIYA MY21 05/2021 - Tipărită în UE. Creată de DESIGNORY, Franța și produsă de 
eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Design exterior    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Design interior    |    Tehnologie şi Performanță    |    Stil şi Accesorii    |    Motorizare    |    Personalizare Printează   |   Ecran mare

https://www.nissan.ro/gama/modele/ariya.html
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